
Al 1931 es va descobrir que un producte químic anomenat PTC produïa un gust amarg per 

determinades persona però n’hi havia d’altres que no notaven cap gust. Més tard genetistes 

van descobrir que hi ha un component hereditari que influencia en el gust del PTC. Al 2003 

es va descobrir el gen del PTC 

Hi ha 2 al·lels d’aquest gen i 5 formes diferents. Una de es més comunes és l’al·lel que sigui 

que té gust pel PTC i l’altre el que no en té. Cada al·lel codifica per un receptor de gust amarg 

amb una forma diferent i depenent de la forma del receptor es determina com de forta és la 

unió del PTC cap aquest receptor.  

La capacitat per detectar el gust amarg es relaciona amb detectar altres substàncies que 

normalment són toxines.  

Les plantes produeixen compostos tòxics per protegir-se dels depredadors i l’habilitat per 

discernir aquest gust amarg va ser desenvolupada com un mecanisme per prevenir als 

humans de menjar-se plantes venenoses. Els humans tenim uns 30 gens que codifiquen pels 

receptors de gust amarg i diferents substàncies poden interactuar amb aquests receptors.  

La sensibilitat pel PTC s’utilitza com si fos herència mendeliana i fos un al·lel dominant. 

SOBRE EL VÍDEO 

El 75% de l’alumnat detecten el gust a la PTC i el 25% no. Aquest químic està relacionat 

directament amb la capacitat de trobar el gust amarg. El PTC s’ha utilitzat per entendre la 

relació entre la genètica i el sabor. 

 

Totes les substàncies amargues estan presents en aliments beneficiosos. S’ha fet la hipòtesis 

que la percepció del gust amarg està més desenvolupada en humans per prevenir els tòxics 

químics i també podria representar un mecanisme de defensa pels humans. 

 

Aquest caràcter es troba en el cromosoma 7 i s’han trobat polimorfismes en la regió codificant 

d’aquest gen que poden causar substitucions d’AA en un receptor.  

 

Es va fer un estudi a 57 poblacions africanes els quals tenien diferents maneres de sobreviure 

com caçant, amb agricultura i collites, etc. També van incloure persones no africanes per 

comparar els anàlisis. 

Els que no eren africans tenen 2 haplotips PAV i AVI i els africans també tenen aquests 2 

haplotips amb molta freqüència però en presenten d’altres. Per processar el DNA es van 

extreure mostres salivals i es van amplificar mitjançant la tècnica PCR. 



 

 

L’alta freqüència d’aquests haplotips comuns en diverses poblacions ens poden indicar que 

aquestes variants són molt antigues i que podrien preveure l’origen dels humans moderns.  

L’haplotip AVI que té una alta freqüència, suggereix que és important ja que és molt comú en 

les diferents poblacions. 

 

Recentment s’ha vist que al pulmó es controla l’expressió  d’aquests receptors. Es creu que 

aquests haplotips han subsistit en el temps perquè són importants per la supervivència 

humana parlant de la seva salut. 

Les variants d’aquest gen van sorgir probablement després de l’aparició del gènere Homo. 


